
  

 Sotningsfrister 
 
 
 
 

 
Sotning skall ske enligt de längsta tidsintervallerna som är reglerade i 
SRVFS 1996:6 (se bilaga) dock att de i dessa föreskrifter angivna 
sotnings- och kontrollfristerna får minskas så att en jämn beläggning 
av sotningsobjekt uppstår under övergångsperioden, juli 1997-juni 
2003. 
 
Skorstensfejarmästaren bemyndigas att under övergångsperioden 
planera genomförandet av sotningen så att fristerna för enskilda 
objekt successivt ökas så att de vid övergångsperiodens slut 
överensstämmer med de som anges i räddningsverkets föreskrifter. 
 
 
 
 
Beslut enligt kommunstyrelsens presidium den 12 aug 1997, § 12 
att gälla fr o m den 1 juli 1997 

 
 

 



  

   SRVFS 
 1996:6 
 Utkom från trycket 
  den 7 januari 1997 
 
 
Statens räddningsverks föreskrifter om sotnings- och kontrollfrister;  
 
beslutade den 28 november 1996. 
 
Statens räddningsverk föreskriver följande med stöd av 22 § räddningstjänst-
förordningen (1986:1107).  
 
1 kap  Inledande bestämmelser 
 
1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hur ofta sotning (rengöring 
och kontroll) och kontroll enligt 17 § räddningstjänstlagen (1986:1102) skall 
utföras (sotnings- och kontrollfrister). 
 
Enligt 22 § räddningstjänstförordningen (1986:1107) får kommunen meddela 
föreskrifter om kortare frister. 
 
2 §   Följande sotnings- och kontrollfrister (längsta tid mellan sotning och kontroll) 
används i dessa föreskrifter: 

 
Beteckning Frist Anmärkning 
A Åtta veckor  
B Åtta veckor Tjugo veckor, om merparten av 

fristen infaller under tidsperioden 
maj-augusti 

C Sexton veckor  
D Sexton Veckor Tjugo veckor, om merparten av 

fristen infaller under tidsperioden 
maj-augusti 

E Ett år  
F Två år  
G Tre år  
H Sex år  

 
Om olika långa frister kan användas på ett enskilt objekt skall längsta fristen 
användas. 



  

 
2 kap Sotningsfrister för eldstäder och andra fasta förbrännings-

anordningar jämte tillhörande rökkanaler  
 
Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor 
 
1 §   Om eldning sker med fasta bränslen skall sotning och kontroll göras enligt      
följande: 
 
Frist Särskilda villkor för att tillämpa fristen 
B  
D Pannan är, från brandskyddssynpunkt, speciellt konstruerad för 

effektiv förbränning av fasta bränslen 
 

D Pannan är försedd med eldningsapparat som, från 
brandskyddssynpunkt, är speciellt konstruerad för effektiv 
förbränning av fasta bränslen.  

 
Sker eldning med fasta bränslen i sådan begränsad omfattning att sotbildningen i 
samband med eldningen inte nämnvärt skiljer sig från den som uppkommer vid 
eldning av lätt eldningsolja skall sotning göras enligt 2 §. 
 
2 §  Om eldning sker med lätt eldningsolja skall sotning göras enligt följande 
 
Frist Särskilda villkor för att tillämpa fristen 
D  
E Pannans märkeffekt är högst 60 kW 
F Rökkanalen, pannan med tillhörande eldningsapparat har en 

sådan konstruktion som, från brandskyddssynpunkt, medför 
varaktig effektiv förbränning.  

 
3 §  Om eldning sker med tung eldningsolja skall sotning göras enligt frist B. 
 
4 § Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning 
av en kvalificerad driftsledare behöver sotning och kontroll göras enbart enligt 
frist F.  
 
Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar  
 
5 § Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov  
skall sotning göras enligt följande: 
 
Frist Särskilda villkor för att tillämpa fristen 
A  
C Eldning med lätt eldningsolja eller annat, från 

sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle 
 

 



  

6 § Om eldning sker för enskilt hushålls behov skall sotning göras enligt frist D 
 
Sker eldning för huvudsakligen annat ändamål, än matlagning eller om eldstaden 
är belägen i fritidshus, skall sotning göras enligt 7 §. 
 
Lokaleldstäder och andra jämförbara förbränningsanordningar 
 
7 § Om eldning sker i kakelugn, kamin, braskamin, öppen spis eller andra 
jämförbara förbränningsanordningar skall sotning göras enligt följande: 
 
 Frist Särskilda villkor för att tillämpa fristen 
E  
G Eldstaden är belägen i ett helårsbebott hus, som 

huvudsakligen uppvärms av annan uppvärmnings-
anordning. 
 

G Eldstaden är belägen i ett fritidshus. 
 
Undantag 
 
8 § Har eldning inte skett efter senaste sotningen behöver ny sotning inte göras. 
Vid bestämmande av nästa sotningstillfälle skall sotning dock anses gjord enligt 
gällande sotningsfrister.  
 
9 § En eldstad och en rökkanal som inte använts under tre år skall kontrolleras 
innan den tas i bruk. 
 
Sotningsfrister för imkanaler 
 
Bostadskök eller motsvarande  
 
1 § Om imkanalen betjänar ett bostadskök eller annat jämförbart utrymme skall 
sotning göras enligt följande:  
 
Frist Särskilda villkor för att tillämpa fristen 
G  
H Imkanalen med eller utan spisfläkt, tillhör ett 

ventilationssystem där ventilation sker med 
termiska krafter. 
 

H Imkanalen är belägen i ett småhus 
 

 



  

Större kök eller motsvarande 
 
2 § Om imkanalen tillhör ett annat kök än det som avses i § 1 skall sotning  
göras enligt följande:  
 
Frist Särskilda villkor för att tillämpa fristen 
C  
E Endast uppvärmning av förberedd mat eller 

motsvarande verksamhet sker i köket 
 

 
Undantag 
 
3 § Har ett kök eller motsvarande utrymme inte använts för matlagning efter 
senaste sotning  behöver ny sotning inte utföras. Vid bestämmandet av nästa 
sotningstillfälle skall sotning dock anses gjord enligt gällande sotningsfrister.  
 
4 kap   Kontrollfrist för gaseldade anläggningar mm. 
 
1 § Kanalanslutna gaseldade eldstäder och andra fasta förbränningsanordningar 
samt tillhörande avgaskanaler skall kontrolleras från brandskyddssyn-punkt enligt 
frist G.  
 
Undantag  
 
2 § Har eldning inte skett efter den senaste kontrollen behöver ny kontroll inte 
göras. Vid bestämmande av nästa kontrolltillfälle skall kontroll dock anses gjord 
enligt gällande kontrollfrist.  
 
5 kap Förlängning av frist i ett enskilt fall 
 
1 § Om synnerliga skäl föreligger kan Räddningsverket förlänga fristen i ett 
enskilt fall efter ansökan av en sådan nämnd som avses i 10 § räddnings-
tjänstlagen (1986:1102).  
 
------------------ 
 
Denna författning träder i kraft den 1 juli 1997,  då Statens räddningsverks 
föreskrifter (SRVFS 1991:6) om sotnings- och kontrollfrister skall upphöra att 
gälla. 
 
Bestämmandet av det första sotnings- eller kontrolltillfället efter ikraftträdandet av 
dessa föreskrifter skall ske med utgångspunkt från den senaste sotningen före 
ikraftträdandet. Kommunen får därvid besluta att en kortare frist än vad som 
framgår av dessa föreskrifter skall användas på vissa objekt. 
 
Statens räddningsverk 
 
LENNART MYHLBACK 
    Lars Ekberg 
    (räddningstjänstavdelningen) 


